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บทคัดยอ 

 

การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสมในจังหวัดชัยภูมิ  มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการแกปญหาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตถั่วเหลือง สามารถเพ่ิมผลผลิตไดและเปนท่ียอมรับของเกษตรกรผู

ปลูกถ่ัวเหลืองในพื้นท่ีเปาหมาย  โดยใชกระบวนการแบบเกษตรกรมีสวนรวมตามขั้นตอนของระบบการทําฟารม 

ดําเนินการทดสอบในพื้นท่ีบานหนองโพนงาม  ตําบลหนองโพนงาม  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  ระหวาง

เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554  คัดเลือกเกษตรกรรวมทําแปลงทดสอบจํานวน  5 ราย พ้ืนท่ี 10 ไร 

แบงเปน 2 กรรมวิธี คือ  กรรมวิธีทดสอบตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับกรรมวิธีปฏิบัติเดิมของ

เกษตรกร ใชพันธุ สจ. 5 และเชียงใหม 60  พบวา กรรมวิธีทดสอบท่ีใชพันธุเชียงใหม 60 ใหผลผลิตเฉลี่ย  278  

กิโลกรัมตอไร  ตนทุนการผลิต  1,173  บาทตอไร และผลตอบแทน  4,448 บาทตอไร  ขณะท่ีกรรมวิธีปฏิบัติของ

เกษตรกร ใหผลผลิตเฉลี่ย  231  กิโลกรัมตอไร  ตนทุนการผลิต  1,562 บาทตอไร และผลตอบแทน  3,701  บาทตอ

ไร  กรรมวิธีทดสอบท่ีใชพันธุสจ. 5 ใหผลผลิตเฉล่ีย  303  กิโลกรัมตอไร  ตนทุนการผลิต  1,170  บาทตอไร และ

ผลตอบแทน  4,848 บาทตอไร  ขณะท่ีกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกร ใหผลผลิตเฉล่ีย  278  กิโลกรัมตอไร  ตนทุนการ

ผลิต  1,475 บาทตอไร และผลตอบแทน  4,320  บาทตอไร โดยกรรมวิธีทดสอบตามคําแนะนําของกรมวิชาการ

เกษตรท้ัง 2 พันธุ ใหผลผลิตและผลตอบแทนสูงกวากรรมวิธีเกษตรกร และมีตนทุนการผลิตตํ่ากวากรรมวิธีเกษตรกร 

เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  
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คํานํา 

 

ถั่วเหลืองเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีจุดแข็ง คือ มีอายุสั้นเพียง 

90-100 วัน  เปนแหลงรายไดในชวงสั้นท่ีสามารถสงผลดีทางเศรษฐกิจแกผูปลูกไดรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอ่ืน

เชน มันสําปะหลัง ออยโรงงาน หรือแมแตขาว  ขอดีของการเปนพืชอายุสั้นทําใหสามารถปลูกเปนพืชรวมระบบกับพืช

หลักอ่ืนได เชนหมุนเวียนในนากับขาว หมุนเวียนกับขาวโพด  การปลูกแซมในสวนไมผลและไมยืนตนในชวงเล็ก เชน

มะขาม ลําไย กลวย และยางพารา เปนตน  การเปนพืชตระกูลถั่วท่ีมีคุณสมบัติปรับปรุงบํารุงดินทําใหไดรับผลดีในการ

ปลูกท่ีมีผลตอการรักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดินชวยแกปญหาใหกับดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนท่ีเปนขอจํากัดสําคัญของเกษตรกรในการผลิตพืชซึ่งคุณสมบัตินี้ไมมีในพืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิด เปนพืชท่ีมี

การปลูกและดูแลรักษางาย  การขายผลผลิตก็มีแหลงรับซ้ืออยูแลวในพ้ืนท่ีแมวาจะยังมีปญหาดานราคาเชนเดียวกับ

พืชอื่นๆ ท่ีข้ึนลงตามกลไกตลาดแตก็ถือวาเปนพืชท่ีซ้ืองายขายคลอง มีตนทุนคอนขางตํ่า และมีกําไรแมวาจะไมมากแต

ยังดีกวาพืชอีกหลายชนิด อยางไรก็ตามในการผลิตพืชน้ี เกษตรกรผูปลูกก็ยังมีปญหาและอุปสรรคเชนเดียวกับอีก

หลายพืช เน่ืองจากผลผลิตถั่วเหลืองท่ีจะออกสูตลาดมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา  ประกอบกับแหลงเพาะปลูก

บางสวนของประเทศผูผลิตรายใหญอยางสหรัฐอเมริกาไดรับผลกระทบจากความแหงแลง  ทําใหผลผลิตไมสมบูรณ

เทาท่ีควร สงผลใหความเคล่ือนไหวของราคาเมล็ดถั่วเหลืองจะอยูในระดับสูง   ความตองการเมล็ดถั่วเหลืองของผูผลิต

ภายในประเทศยังเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  ขณะท่ีผลผลิตเริ่มออกสูตลาดคาดวาราคายังทรงตัวอยูในเกณฑดี  และมี

แนวโนมท่ีจะปรับสูงข้ึนอีกตามทิศทางของราคานํ้ามันถั่วเหลือง 

  ปจจุบันความตองการใชถ่ัวเหลืองในประเทศยังไมเพียงพอกับความตองการ  ทําใหตองมีการนําเขาผลผลิต

จากตางประเทศ  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพ้ืนท่ีปลูกตอปประมาณ 2.2 แสนไร แหลงผลิตถั่วเหลือง

ท่ีสําคัญไดแก ขอนแกน ชัยภูมิและเลย แบงการปลูกเปน 2 ชวง คือการปลูกในฤดูฝน และฤดูแลง มีผลผลิตเฉลี่ย

ระหวาง 220-230 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงแตกตางกันตามสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีปลูกและชวงเวลาปลูก การปลูกถั่วเหลือง

ในนาหลังจากเกี่ยวขาว โดยปลูกต้ังแตกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ใชพันธุถั่วเหลือง สจ.2 สจ.4 และ 

สจ.5 สําหรับพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมปลูกถั่วเหลืองในระบบขาว-ถั่วเหลือง มีปริมาณผลผลิต 40 

เปอรเซ็นต ของปริมาณถ่ัวเหลืองท่ีผลิตไดของประเทศท้ังป (โสภณ, 2537) 

จังหวัดชัยภูมิสวนใหญปลูกถั่วเหลืองหลังฤดูทํานาในชวงระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน  ซ่ึงเปนการ

ชวยเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรไดอีกทางหน่ึง  การผลิตถ่ัวเหลือง ป 2553/54  มีพื้นท่ีปลูก 754,530 ไร ผลผลิต 



190,016 ตัน และผลผลิตตอไร 219 กิโลกรัม ซ่ึงถือวาผลผลิตยังตํ่าอยู  เน่ืองจากเกษตรกรประสบปญหาดินเส่ือม

โทรมเน่ืองจากขาดการปรับปรุงบํารุงดินใสปุยเคมีมากเกินไป  ทําใหตนทุนการผลิตตอไรสูง   ซึ่งการปลูกถ่ัวเหลือง

สลับกับการทํานาปสามารถท่ีจะชวยปรับโครงสรางดินใหสมบูรณขึ้นได ถาไถกลบตนถั่วเหลืองลงดินจะมีปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนท่ีไดจากการสลายตัวของ ถั่วเหลือง 7 กก.ไนโตรเจน/ไร คิดเปนปริมาณไนโตรเจนในปุยยูเรีย (46-0-0) 15 

กก./ไร หรือไนโตรเจนในปุยแอมโมเนียมไนเตรท  (21-0-0) 34 กก./ไร เมื่อกลับไปปลูกขาว เกษตรกรไมจําเปนตองใส

ปุยไนโตรเจนอีก  ซ่ึงสามารถชวยลดตนทุนคาปุยไนโตรเจนในนาขาวไดอีกวิธีหน่ึง  และปญหาอีกอยางคือเกษตรกรใช

เมล็ดพันธุคุณภาพไมดี  ราคาแพง  ไมตรงตามพันธุ   

 การผลิตถ่ัวเหลืองฤดูแลง ตามหลังการปลูกขาว เปนการใชความชื้นและใชประโยชน ท่ี ดินอยางมี

ประสิทธิภาพ ปุ ยท่ี ยังคงเหลือในระบบการปลูกขาวมีผลตอพืช ท่ีปลูกตามอยางย่ิง โดยเฉพาะดินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในบางพ้ืนท่ีเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลืองตามหลังขาวไมจําเปนตองใสปุยเพิ่มหรือใสเพียงเล็กนอย

เทาน้ัน การเพิ่มปุยฟอสเฟตในนาขาว อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร สามารถเพิ่มผลผลิตของถ่ัวเหลืองได 15-50 % (วิโรจน 

และคณะ, 2533)  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุวพันธุ (2543) ที่ไดศึกษาถึงปญหาของความอุดมสมบูรณของดิน

และการจัดการตอผลผลิตถั่วเหลือง ถาไมไดใสปุยในการปลูกขาว จํา เปนตองเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสกับถ่ัวเหลืองโดยตรง 

โดยใชปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (0-45-0 หรือ 0-46-0) อัตราไรละ 20 กก. จะทํา ใหไดธาตุฟอสฟอรัสเพียงพอตอ

ความตองการของถ่ัวเหลือง  

จึงมีความจําเปนท่ีตองหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิตเพื่อเพ่ิมผลตอบแทนแกเกษตรกรโดยใชท้ังภูมิ

ปญญาของพ้ืนท่ีและเทคโนโลยีการผลิตดานตางๆ ท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง  โดยกระบวนการทดสอบ

ท่ีมีเกษตรกรเปนสวนรวมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองใหเหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเกษตรกรไดผลผลิตและผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนกวาเดิม      

 

วิธีดําเนินการ 

 

การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองท่ีเหมาะสมในจังหวัดชัยภูมิ  ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย

ระบบการทําฟารม  (อารันต,  2543)  และพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม  ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2553 

ถึงเดือนกันยายน 2554  มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 1) การเลือกพื้นท่ี 2) การวิเคราะหพื้นท่ี 3) การวางแผนการ

วิจัย 4) การดําเนินการวิจัย 5) การขยายผล  คัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีบานหนองโพนงาม ตําบลหนองโพนงาม  

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ   เน่ืองจากเปนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกถั่วเหลือง   

ทําการวิเคราะหพื้นท่ีรวมกับเกษตรกร  โดยมีการจัดเวทีเสวนาเกษตรกรกอนท่ีจะดําเนินการการทดสอบเพ่ือ

รับฟงความคิดเห็นและคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ โดยทําแปลงทดสอบรวมกับเกษตรกรจํานวน  5  ราย  โดย

ใชพันธุสจ.5  และเชียงใหม 60 ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบระหวางระบบการผลิตถั่วเหลืองท่ีดําเนินการตามรูปแบบเดิม



ของเกษตรกรกับระบบปรับปรุงท่ีมีการปรับใชเทคโนโลยีใหมท่ีไดจากการวิจัยเพื่อแกปญหาการผลิตถั่วเหลือง ซึ่งเปน

การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแลงสวนใหญเปนการปลูกหลังฤดูทํานา   

วิธีทดสอบ  ดําเนินการทดสอบโดยปฏิบัติดูแลรักษาแปลงถ่ัวเหลืองตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  

ดําเนินการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหสมบัติของดินกอนทําการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองท่ีเหมาะกับพื้นท่ี  

ใชเมล็ดพันธุคัดจากศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหมและศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย  การเตรียมแปลงเกษตรกรโดย

ทํารองระบายนํ้าแลวจึงปลอยน้ําเขาทวมแปลงแลวระบายน้ําออก  จากนั้นตากหนาดินไว  1-2  วัน  เพ่ือใหดินมี

ความช้ืนเหมาะสมจึงเริ่มปลูก โดยการคลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม  กอนปลูก อัตรา 200 กรัมตอเมล็ดถ่ัวเหลือง 15 

กิโลกรัมตอไร ปลูกโดยหวานถ่ัวเหลืองในตอซังขาวโดยไมไถพรวนดินซึ่งจะชวยลดปญหาวัชพืชและรักษาความชื้น   มี

การทํารองระบายนํ้าภายในแปลง หลังปลูก  20-25 วัน ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร   และใหน้ํา

ถั่วเหลืองชวงการออกดอกและติดฝกโดยการสูบน้ําเขาแปลงจนดินอ่ิมตัวแลวระบายนํ้าออกเพ่ือปองกันไมใหรากถั่ว

เหลืองขาดออกซิเจน  การปฏิบัติและดูแลรักษาจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิตปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการ

เกษตร   และเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรซ่ึงใชพันธุ สจ.5 และเชียงใหม 60  ซ่ึงเปนเมล็ดพันธุท่ีซ้ือจากเกษตรในพื้นท่ี  

ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงถั่วเหลืองตามวิธีของเกษตรกร  คือ ไมมีการปรับปรุงดิน การเตรียมแปลงเกษตรกรจะทํารอง

ระบายนํ้าแลวจึงปลอยน้ําเขาทวมแปลง  เม่ือดินคอนขางอิ่มตัวจึงระบายน้ําออก  ไมไถดิน ไมคลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อไร

โซเบียม ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  25 กิโลกรัมตอไร   หลังปลูก  20-25 วัน  และมีการใหน้ําถ่ัวเหลืองชวงการ

เจริญเติบโตโดยการสูบนํ้าเขาแปลง  การปฏิบัติและดูแลรักษาจนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิตปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร  

บันทึกขอมูลดานกายภาพ เชน สภาพพื้นท่ี ปริมาณน้ําฝนหรือชลประทานท่ีไดรับ สภาพความอุดมสมบูรณของดิน  

ขอมูลดานเกษตรศาสตร ไดแก การเจริญเติบโต ผลผลิต องคประกอบผลผลิต การระบาดของโรคแมลงศัตรูถั่วเหลือง 

ขอมูลดานเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุนในการผลิต รายได ผลตอบแทน ขอมูลดานสังคมและอื่นๆท่ีเก่ียวของ ไดแก การ

ใชท่ีดิน แรงงาน การตัดสินใจของเกษตรกรท่ีจะเลือกเทคโนโลยีตางๆ 

     

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต  พบวา การปลูกถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60  วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร  

ใหจํานวนฝกท้ังหมดตอตนเฉล่ีย  34  และ 31 ฝกตอตน ตามลําดับ  น้ําหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย ในวิธีทดสอบและวิธี

เกษตรกร    17  และ 15 กรัม  ตามลําดับ  วิธีทดสอบใหผลผลิตเฉลี่ย  278  กิโลกรัมตอไร  ซึ่งสูงกวาวิธีเกษตรกรท่ี

ใหผลผลิตเฉลี่ย  231 กิโลกรัมตอไร พันธุสจ.5 วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร  ใหจํานวนฝกท้ังหมดตอตนเฉล่ีย  26  

และ  25  กรัม ตามลําดับ  นํ้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย ในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 25  และ  18  กรัม ตามลําดับ  

วิธีทดสอบใหผลผลิตเฉลี่ย  303  กิโลกรัมตอไร  ซึ่งสูงกวาวิธีเกษตรกรท่ีใหผลผลิตเฉลี่ย  278  กิโลกรัมตอไร และสูง

กวาผลผลิตของเกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ี ซ่ึงมีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ี  230 – 240  กิโลกรัมตอไร  เน่ืองจากวิธีทดสอบมีการ



จัดการต้ังแตขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ การปรับปรุงดิน การปลูก การใสปุย และการปฏิบัติดูแลรักษาท่ีถูกตองและ

เหมาะสม ทําใหไดผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร 

ตนทุนการผลิต  รายได  และผลตอบแทน  พบวา  วิธีทดสอบพันธุเชียงใหม  60  มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  

1,173  บาทตอไร  ซ่ึงตํ่ากวาวิธีเกษตรกรท่ีมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,562 บาทตอไร รายไดเฉลี่ย 4,448 บาทตอไร  

และผลตอบแทนเฉลี่ย  3,275 บาทตอไร  ซึ่งสูงกวาวิธีเกษตรกรท่ีมีรายไดเฉล่ีย 3,701 บาทตอไร และผลตอบแทน

เฉลี่ย  2,140  บาทตอไร  วิธีทดสอบพันธุ สจ. 5 มีตนทุนการผลิตเฉล่ีย  1,170  บาทตอไร  ซ่ึงตํ่ากวาวิธีเกษตรกรท่ีมี

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,475 บาทตอไร รายไดเฉลี่ย 4,848 บาทตอไร และมีผลตอบแทนเฉลี่ย  3,678 บาทตอไร  ซึ่ง

สูงกวาวิธีเกษตรกรที่มีรายไดเฉลี่ย 4,440บาทตอไร และผลตอบแทนเฉลี่ย  2,965  บาทตอไร เน่ืองจากวิธีทดสอบมี

การใชไรโซเบียมคลุกเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองรวมกับการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน

และลดการใชปุยเคมีไนโตรเจนได ทําใหไดผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร  เมื่อวิเคราะหอัตราสวนของรายไดตอ

ตนทุนการผลิต (คา BCR)  พบวา วิธีการทดสอบใหคา BCR สูงกวาวิธีเกษตรกร และเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการ

ผลิตถั่วเหลืองตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรได เน่ืองจากใหผลเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร (ตาราง

ท่ี  1 และ 2 )   

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1   ผลผลิตและขอมูลทางเศรษฐศาสตร (พันธุเชียงใหม 60)  แปลงทดสอบบานหนองโพนงาม ตําบลหนอง

โพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  ป 2554   

ผลผลิตและขอมูล 

ทางเศรษฐศาสตร 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร) 278 231 

ตนทุน (บาท/ไร) 1,173 1,562 

รายได (บาท/ไร) 4,448 3,701 

       ผลตอบแทน (บาท/ไร) 3,275 2,140 

         รายไดตอตนทุน (BCR) 3.8 2.4 

 



ตารางท่ี 2  ผลผลิตและขอมูลทางเศรษฐศาสตร (พันธุ สจ. 5)   แปลงทดสอบบานหนองโพนงาม ตําบลหนองโพนงาม 

อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  ป 2554   

ผลผลิตและขอมูล 

ทางเศรษฐศาสตร 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร) 303 277.5 

ตนทุน (บาท/ไร) 1,170 1,475 

รายได (บาท/ไร) 4,848 4,440 

        ผลตอบแทน (บาท/ไร) 3,678 2,965 

        รายไดตอตนทุน (BCR) 4.1 3.0 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 จากผลการทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองท่ีเหมาะสมในจังหวัดชัยภูมิ  โดยวิธีทดสอบตามหลักของ

กรมวิชาการเกษตร  ซ่ึงมุงเนนการลดตนทุนการผลิต  สามารถเพ่ิมผลผลิตไดและเปนท่ียอมรับของเกษตรกร  ซึ่งจาก

การทดสอบการปลูกถั่วเหลืองในพ้ืนท่ีบานหนองโพนงาม  ตําบลหนองโพนงาม  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ  

พบวา วิธีทดสอบพันธุเชียงใหม 60  และพันธุ สจ.5 มีผลผลิตไมแตกตางกันมาก  แตจะใหผลผลิตท่ีสูงกวาวิธีเกษตรกร

ท้ัง  2  พันธุ  และผลผลิตท่ีไดสูงกวาเกษตรกรรายอื่นในพ้ืนท่ี  วิธีทดสอบมีรายไดและผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร  

ตนทุนการผลิตตํ่ากวาวิธีเกษตรกร  โดยแนวทางท่ีสามารถชวยลดตนทุนการผลิตถั่วเหลือง และใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพ

ได  คือการลดตนทุนในการใชปุยเคมี โดยแนะนําใหเกษตรกรใชเชื้อไรโซเบียมคลุกเมล็ดกอนปลูกรวมกับการใชปุยเคมี

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนคาปุยไนโตรเจนลงได ท่ีสําคัญยังชวยปรับปรุง

โครงสรางดินในแปลงนาดวย   รวมถึงการเลือกใชเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี มีการจัดการท่ี

เหมาะสมในทุกข้ันตอนการผลิต  จะชวยลดตนทุนการผลิตและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เมื่อประเมินความพึงพอใจของ

เกษตรกร พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจในเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีท่ีไดรับไปปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นท่ี   


